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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

L

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weqlokokskr_ai. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częścislWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
P RoFIL NABYWCY: ad res nternetowy : https ://dostawcv-weq lokoks. coio. biz
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Tryb udzielenia zamówienia.
Nlniejsze postępowanie o udzie|enie zamÓwienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień W WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust, 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚĆ składania ofert częściowych.Składana ofeńa winna
obejmowac cały zakres rzeczowy zamÓwienia.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.
Zamaw iający n e za m ierz a zaw rzeĆ u mowy ramowej.
Zamawiający dopuszcza mozliwośĆpowierzenia częŚci zamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcÓw i ząda wskazania przez Wykonawcę w ofercie częścizamowienia, ktore1 wykonanie
zamierza powierzyÓ podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie Załącznikiem nio do SIWZ.
i

opis przedmiotu zamówienia.
1

Przedmiotem zamowienia jest:

Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez wykonanie
rektyfikacji wrazz wykonaniem robót towarzyszących w budynku mieszkalnym
położonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej 16.

2.

IV
1

2

Szczegołowy zakres zamÓwienia określono w Załączniku Nr 1 do S|WZ oraz w projekcie
budowlanym rektyfikacji bryły budynku mieszkalnego z częŚcią rysunkową i w przedmiarze robÓt Załącznik 1a, ktÓry stanowi integralną częŚÓ Załacznika nr 1 do S|WZ i dostępne są w formacie
PDF na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w profilu nabywcy: httpś://dostawcyweqlokoks.coiq.biz lub do wglądu w Dziale SzkÓd GÓrniczych - Ruch Bobrek 1tizyczny wg
ąd
z zachow aniem wszelkich wymogÓw san itarnych).
Termin wykonania zamówienia i gwarancja.
Wymagany okres realizacji zamÓwienia wynosi: 8 miesięcy od daty przekazania pIacu budowy.
Przekazanie placu budowy nastąpi do 14 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz co najmniej
'l2 miesięcznej gwarancji na zastosowane przy realizacji zamÓwienia materiały, licząc od dnió
podpisania końcowego protokołu odbioru robÓt'

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

V

tych warunków.

o zamÓwienie mogą ubiegac się Wykonawcy,
1

ktÓrzy spełniają warunki dotyczące:

posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy'.
Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie,
wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rownieŻ wykonują) zamÓwienia
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doŚwiadczenia' tj. Świadczyli
roboty budowlane lub inne polegające na prowadzeniu prac rektyfikacyjnych budynkow o łącznej
wańoŚci nie mniejszej niz 500.000,00 zł brutto,

W przypadku WykonawcÓw, przedstawiających wartościwykonanych robót w watutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszońego
ostatniego dnia roku, w ktÓrym roboty wykonano, a w pzypadku robÓt wykonanych w roku bieŻącym
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według Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w ktÓrym upływa termin
składania ofeft'
W związku z powyŻszym warloŚci wykonanych robot określonew walutach obcych naleŻy
wyszczegÓlnić oddzielnie dla kaŻdego roku kalendarzowego.

2.

dysponują lub będą dysponowaÓ osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymizgodnie z Ustawąz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz' U.2020
poz' 1333) wspecjalnoŚci konstrukcyjno
budowlanej bez ograniczeń (nr/rok wydania/organ
wydający) wrazz przynaleznoŚcią do okręgowej lzby lnŻynierow Budownictwa - co najmniejjedna

-

osoba,

3'

Zamawiający dopuszcza posiadanie kwalifikacji/uprawnień rownoważnych dla wyŻejwymienionych',
wydanych na podstawie wcześniejszych przepisÓw.
sytuacji ekonomicznej
finansowej, to znaczy Wykonawcy, ktorzy posiadają środkifinansowe lub
zdolnośĆkredytową w wysokości nie mniejszej niz 150.000,00 PLN.

4'

Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP z dnia
popnedzającego dzień, w ktÓrym upływa termin składania oferl;
niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie

i

W

5.

przypadku WykonawcÓw, ktÓrzy Wykażą środkifinansowe lub zdolnośćkredytową w walucie obcej,

na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu

upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez ikwidację majątku
l

u

padłego'

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia na podstawie złożonychprzez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów i oświadczeń.
Vt

1'
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający Żada przedłoŻenia wraz z oferIą''
oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slWZ,
wykaz wykonanych, a W przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych rowniez Wykonywanych robÓt
budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofeń a jezeli okres prowadzenia
działalnościjestkrotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoŚci, przedmiotu, dat wykonania zgodnie
zZałącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenia dokumentÓw potwierdzających, ze roboty zostały
wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
wykazu osÓb, ktore będą uczestniczyĆ w wykonywaniu zamÓwienia wraz z informacjami na temat ich
uprawnień i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamÓwienia oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie zZałączniklem Nr 4 do SIWZ. Wykonawca
do ofeńy dołączy zaŚwiadczenia i stwierdzenia kwalifikacji osÓb, ktore będą uczestniczyc
w wykonywaniu zamÓwienia w formie oryginału lub kopii poświadczone1 przez Wykonawcę za
zgodnoŚĆ z oryginałem.
informacji banku lub społdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej, w ktorych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokoŚc posiadanych ŚrodkÓw finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualnego odpisu z właŚciwego rejestru jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
a w stosunku do osob fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub
upadłościza wyjątkiem Wykonawcow, ktorzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktorzy prowadzą działalnoŚć na podstawie innych dokumentÓw
- ten dokument;

aktualnego zaświadczenia właŚciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkÓw lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właŚciwego organu podatkowego - wystawionego nie wczeŚniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert
aktualnego zaświadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, Że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, Że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub
2
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wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wczeŚniej niz
3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń,
JezeliWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 _ 7 składa dokumenty wystawione w kraju,-w ktÓryń
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określonew pkt 5 - 7 stosuje się odpowiednio.
Wykonawca moŻe polegać - na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych
do wykonania zamÓwienia lub zdolnościfinansowych - innych podmiotÓw, niezależnie od charakieru
yawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiejsytuacjizobowiązany jest udowodnić

I

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegÓlności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotÓw do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamÓwienia'

vil.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmlotów składa wspólnie ofeńę.
Wykonawcy mogą Wspolnie ubiegaĆ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia naleŻytego wykonania

1.

umowy.

2.

3.

4.
1)

W przypadku, o ktÓrym mowa w ust' 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłączn ie z ustanowionym pełnomocn ikiem.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka Wykonawcow wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki
muszą byĆ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby
reprezentujące poszczegolnych Wykonawcow składających ofeńę wspÓl ną.
W przypadku' kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspolnie, do oferty nalezy załączyĆ:
pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

WykonawcÓw,

dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓW, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłosżono jego
upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeózńe
i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzjiwłaściwego or9anu,
3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia - według Wzoru
oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 7 do SIWZ.
E
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaĆ, ze warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwieńia iun
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie ina tą okolicznośÓ załączyÓ odpowiednie dokumenty (jeśli
są Wymagane). Jezelijeden z Wykonawcow spełnia okreŚlone przezZamawiającego warunki mozna
przedłozyĆ tylko dokumenty jego dotyczące.
o.
W przypadku wyboru wspolnej ofeńy WykonawcóW, ZamawiĄący moŻe zaŻądaĆ przed zawarciem
umowy, umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.
7.
W pzypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treścigwarancji musi wynikaÓ,
że odnosi się ona zarówno do zIeceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich
pozostałych Wykonawców wspóInie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2)

vilr.
1.

2.

3.

4.
5.

opis sposobu pzygotowania ofeńy.

Do oferty nalezy dołączyc:
1) wypełniony Formularz ofeńowy zgodnie ze Wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do s!Wz,
2) oŚwiadczenia i dokumenty, o ktÓrych mowa w pkt Vl, Vll slwz,
3) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofertę nie wynika z dokumentÓw
rejestrowych.

ol9rtę naleŻy sporządzic Wg dołączonego Formularza ofertowego lub na nim,

złoŻenia formularza ofertowego i cennika na noŚniku elektronicznym w formacie Excel (-.xls).
\Ąłkonawca moŻe złoŻyĆtylko jedną ofertę.
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamowienia nalezy złoŻyÓ w jednym egzemplarzu.
oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski
iwraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
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zgodnie

zZałącznikiem nr 2 do SIWZ. Do ofeńy nalezy dołączyc cennik stanowiący Załącznik nr 2a do
slwz. Wykonawca składający ofertę do przetargu oprÓcz wersji pisemnej zobowiązany jest takze do

3

Nrs

6'
7.
8.
9.
10.

11'
12.
13.

14'
15.
16.
17.
1B.
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oferta powinna byĆ zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załączników).

Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.

ofeńa' wszystkie oświadczeniai załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych
reprezentowan ia Wykonawcy zgod n ie z wy magan iami ustawowy

do

m i.

Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
nalezy załączyc do oferty w oryginale lub musiwynikaÓ z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (przed jej złożeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byczszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie.
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp') nie podlegają ocenie.
Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byĆ złozone
w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodnoŚć z oryginałem przez Wykonawc{ lub przez
osoby upowaznione do jego reprezentowania.
Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzaĆ spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany pzedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktÓrym upłynąłtermin składania ofeń.
TreŚĆ ofeńy musi odpowiadaÓ treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia'
Cena ofeńowa musi byÓ określona w PLN, podana w tabeli formu|arza ofertowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem Nr 2 dó siwz.
Cena ofertowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane z realizacjąprzedmiotu zamÓwienia.
Wykonawca moze zwrÓciÓ się do Zamawiającego o wyjaśnienie ireściSpecyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaŚnień, chyba, ze
prośbao wyjaśnienie treŚci Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed
terminem składania ofeń.
TreŚc zapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.

20.
21. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert

22.

lx

X.

zmodyfikowac treŚc slWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający mozó
przedłuŻyć termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach' Doxonaną
w ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej
Jezeli Wykonawca zamieza zamieściÓ w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 10'10 t.j.) nie
pózniej niż w terminie składan|a ofert, musi zamieścic adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinalezy podać numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa' Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚÓ kazdy zainteresowany moze
legalnie poznaĆ. W szczegolności nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, iniormacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatności.

Warunkl płatności.
Termin płatnoŚciwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ
Sp. z o.o' wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całoŚci |ub w częŚci, na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub częścinp.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i pzedpłat.

1.
2'
3.

Wadlum.
Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium w wysokości6.000,00 PLN (słownie: szeŚĆ
tysięcy złotych 00/loo).

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1)
2)
3)
4)

w pieniądzu,
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych,
w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
Termin waznościwadium musiodpowiadac co najmniejterminowi związania ofertą.
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4'
5.

Sp. z o. o.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, nalezy załączyć
do pozostałych dokumentÓw ofertowych.
Wadium w pie.niądzu nalezy wpłacać przelewem na konto bankowe WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o.BGZ BNP PAR|BAS nr rachunku:7't 1600 1055 1849 6184 9oo0 0001 najpoŹniej do
dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium na przetarg
nieograniczony nr sprawy: PRZU2426 pn.: L)sunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu
gÓrniczego poprzez wykonanie rektyfikacji Wraz z wykonaniem robÓt towarzyszących w budynku
mieszkalnym połoŻonym w Bytomiu pny uL Dalekiej 16'
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wykonawca zamierzający złoŻyćwadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie
o wyrażeniu zgody nazaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o. o. ul. Gen' J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy
sprawdza mozliwośc zaliczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium przyjmując zasadę, iz na poczet

6'
'
7

wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleŻnoŚci z terminem wymagalnoŚci przypadającym
minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofeń. Po pozytywnej weryfikacji Pion
Finansowy blokuje naleznoŚci w systemie. oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds.
Finansowych lub GłÓwnego Księgowego, stanowic będzie dowod wniesienia wadium ijest składane
przez Wykonawcę wraz z ofeńą przetargoWą. Wzor oŚwiadczenia dotyczącego wniesienia wadium
w formie zaliczenia wierzytelnoŚci przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie
zamowienia stanowi Załącznik nr 6 do slWZ.
DowÓd wniesienia wadium - kopię poŚwiadczonąprzez Wykonawcę za zgodnoŚĆ z oryginałem -

B.
9.

naleŻy załączyć do oferty.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy
najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego ofeńa została
wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktorego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
naleŻytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofał ofeńę przed upływem terminu składania ofert'
w jakiej zostało wniesione.

10. Wadium zwraca się w tej samej formie,
11

.

ZamawiĄący moŻe zatrzy maĆ wad u m w r az z od setka m i, jeŻe
Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreŚlonych

12'
13.
xl

1'
2.

3.
4.
5.
6.
7'
8.
9.

a)
b)
c)
d)

i

w ofercie,

Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy' jeŻeli ządanie to było

objęte Specyfi kacją stotnych Waru n kÓw Za mÓwien ia.
Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
W przypadku okreŚlonym w punkcie 14.
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
Wadium ulegazatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany ofeńy przez Wykonawcę po otwarciu ofert
przez Komisję Przetargową.
l

Zabezpieczen ie należytego wy kona

n ia umowy.
Zamawiający Żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokoŚci2% ceny brutto uzyskanejw toku niniejszego postępowania.
Zabezpieczenie może byc wniesione według w jednej lub w kilku następujących formach:

1)
2)
3)

pieniądzu,

poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku złoŻenia zabezpieczenia w formie gwarancji jej treścnie moze
Zamawia1ącem u dochodzen ia roszczeń.

uniemozliwiaÓ

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiająceg o.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŻe wyrazic zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
JeŻeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawia)ący przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na ktÓrym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form o ktorych mowa w ust. 2.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana,

za zgodą

ciągłościzabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokoŚci.
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10.

11.
12.
13.

Sp. z o. o.

ZamawiĄący dopuszcza mozliwoŚc tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z naleznoŚci
za częŚciowo wykonany przedmiot zamowienia' W takim przypadku Wykonawca, w dniu zawarcia
umowy, jest obowiązany złoŻyćstosowny wniosek/oŚwiadczenie oraz wnieŚc co najmniej 30%
kwoty zabezpieczenia. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpiÓ pÓŹniej niz
do połowy okresu, na ktory została zawar1a umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane
na rachunek bankowy w tym Samym dniu, w ktorym dokonuje zapłaty'
osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego zobowiązana jest
do wystąpienia o zwrot lub zatrzymanie zabezpieczenia do Działu Zamowień i Pzetargow.
Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamÓwienia
i uznania go przezZamawiającego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŻe przekraczac
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pÓŹniej niz w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi zawady.

xll. opis kryteriów, którymi Zamawlający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń.
1. Jedynym kryterium, ktorym ZamawiĄący będzie się kierował przy wyborze ofeń jest cena netto
przedmiotu zamÓwienia _ 100%'
2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
3. Za nĄkorzystniejszą uznana zostanie ofeńa z ceną najniŻszą według określonego w ust.
1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
z

postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania ofeńy ostatecznej. Zamawiający odstępuje od
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Xlll.
XlV.
1.
2.
xV.
1.

Warunki umowy.
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku
Nr 8 do SIWZ.
Termin związania ofeńą.
Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania
ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń.
Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do
wystąpienia do \AĄ'konawcÓw z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofeńą o okres do 60 dni.
Zasady składania oferty.
ofeńę naleŻy złoŻyćw jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu
w zaklejonej kopercie w następującym miejscu
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Brama głów4a 1 wjaąd do Ruch Bobrek n. .,do d n ia ... I il 99.'.źpa?.r.r...do godz. ....... 7 ! !.q.....''...

-

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarÓwno osobisfego składania ofert przez Wykonawcow,
jak rÓwnieŻ składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.

2.

Na

kowaniu -zakle
naleŻ umieŚcic
i adres
z
kiem
,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn. Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu

górniczego popnez wykonanie rektyfikacji wraz

3.
4.
5.
6.

z

wykonaniem robót towanyszących

w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy uI. Dalekiej 16, nr sprawy: PRZZ2426
Nie otwierać
dniem ..............2020 r,
ofeńy powinny być zarejestrowane i pzechowywane W warunkach zapewniających im stan

nienaruszony do czasu otwarcia ofeń. odpowiedzialnoŚć za właŚciwe oznaczenie zabezpieczenie
ofeńy ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofac ofeńę.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia \Ąfukonawcę o złozeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy - bez

jej rozpatrzenia.
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Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertąnosi Ślady naruszenia stosowną
adnotację zamieszcza na wykazie złoŻonych ofert. Wtakim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofeń.

7

B

otwarcie ofeń.
otwarcie złoŻonychofert nastąpiw dniu
.... r. o godz. ..gj.fl-........
2' otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym,

XVI

1.

3.
4.
a)
b)
c)

xvlt
1

.
1

..!.{,.W.,.494.

Że dzień, w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofeń zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu,
po uprzednim zwrÓceniu się do Zamawiającego za poŚrednictwem poczty elektronicznej.
W częściniejawnej Komisja Przetargowa:
stwierdza iloścotzymanych ofeń,
otwiera oferty w kolejnościich zarejestrowania,
podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji iwarunkow płatnoŚcizawartych w ofertach. Ceny ofert
nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy określony w S|WZ zawiera powyzej 30 pozycji
cen jednostkowych.

Sposób komunikowania.
Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się:

) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

b)
c)
d)
-

drogą elektroniczną na adres: q.lonczyk@weqlokokskraj.p|

uzupełnianiedokumentów:

pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
drogą elektroniczną na adres: q'lonczyk@weglokokskrai.pl
wyjaśnienia treściofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny:
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
drogą elektroniczną na adres: q'lonczvk@weolokpkskraj.p]

pozostałeoświadczenia iwnioski:
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

drogą elektroniczną na adres: 9.lonczyk@weolokokskrai.p|
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom ien ia, wezwan ia oraz informacje będzie pzekazywał Wykonawcom

a)
b)
-

pisemnie, lub,

:

drogąelektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowejw profilu nabywcy http://weolokokskrai.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy
2 osobą udzielającą informacji ze strony Zamawia1ącego jest:
GabrielaLonczyk e-mail:q.lonczvk@weqlokokskraj.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.
XVIII
1.

2

3

4
5

.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byĆ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w Sl\ĄŻ.

Wykonawca moŻe zwrÓcić się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaśnienie treściSlWZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofeń.
TreŚĆ zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SlWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaÓ treścslWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriow oceny
ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia' Zamawiający moze
przedłuŻyĆtermin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną
w ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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xtx.
1.

2.
3.

!nformacje dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Komisja Przetargowa moŻeŻądaÓ od \ĄłkonawcÓwwyjaŚnień dotyczących treścizłoŻonejoferty.
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \Ą/ykonawcÓw, ktorzy w terminie składania ofert:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentow,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
un

4

5

ieważn ien ie postępowan ia

lu

b od rzucen ie ofeńy.

oświadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie warunkow

udziału w postępowaniu przez WykonawcÓw na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową jako
dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

2) inne omyłki polegające na niezgodności ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na WyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 2.

xx

Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
osoby upoważnione informują \AłkonawcÓw, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie
rozstzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weolokokskrai ol
\AĄlkonawcę, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

1.

2

XXl.

Przetwarzaniedanych osobowych
z art'' 13 ust.1 iust' 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z pzetv'tarzaniem danych

Zgodnie

osobowych

i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogolne
rozporządzenie o ochronie danych)' (Dz.U.UE.L,2016'119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawia1ący

1.

informuje, iż:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Sląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest

Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od
towarÓw i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON 270034633,

BDO

2.
3

c)

4.
5.
6.
7.

q

000012274,

e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalejAdministratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mai l: iod@weolokokskrai ol tel.3271816 67
Dane Wykonawcy pzetwarzane będą w celu
a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia.
b) V\lboru najkorzystniejszejofeńy orazudzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy.

o

udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty.
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
PrzeM,tarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyĆ reprezentantow
Wykonawcy, właścicielilu b pracownikÓw.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit' f;
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Społki jest koniecznoŚÓ przeprowadzenia postępowania o
Przechowywania dokumentacji postępowania

udzielenie zamÓwienia.
Dane \A/ykonawcy są rowniez przetwarzane

w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należnoŚci w
oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Przetwazanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnież do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚciz ustawy o podatku dochodowym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny' ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit' c) RoDo.
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Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanymz realizac1ąpowyzszych

B

celÓW. Administrator może udostępniÓ Dane osobowe \Ałkonawcy innym odbiorcom świadczącym

usługiz zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaŻnionym na podstawie pzepisow prawa oraz podmiotom przetwazĄącym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe \Alkonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
\Ałkonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargido lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o.'. adres: 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 71816
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych' 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,gdy uzna,iŻ
przetwarzanie jego danych osobowych narusza pzepisy RODO.
\Ałkonawca zobowiązuje się poinformowac W imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą' ktore zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe zawańe są w
składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie

I
10

11

12

zamÓwienia, o:

.
2.
1

fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przeMlarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego)

- (jeŻelidotyczy).

z

art. 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im treśc
klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom \Ą&konawcę jako
ŻrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)
(eŻeli dotyczy)'
Podanie przez \A/ykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia.

Zgodnie

13.

-

14.

xxil.
1.

2.

Postanowienia końcowe.
ofeńa nie podlega zwrotowi.
ocenie nie podlegają ofeńy, ktÓre zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
zamÓwienie dla Zamawiającego z nienalezytą starannością,a w szczegÓlnoŚci polegających na:
a) niewykonaniu zamÓwienia w terminie z Wzyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) dostarczeniutowarÓwoniewłaŚciwejjakoŚci,

c)
d)
e)

3.

4.
5.

niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚc

n ies ie n ia przez Zamawi ająceg o dod atkowych n akładow f na n sowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
Z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują Żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach okreŚlonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Wszelkie koszty związane ze spoządzeniem, złozeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

po

Załaczniki:.
1l Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1a

2l
3l
4l
5l
6l
7l
8l

q

ZałącznikNr 2

Załącznik Nr 3

ZałącznikNr 4

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

i

opis przedmiotu zamÓwien

ia.

Przedmiar robÓt i częŚĆ rysunkowa projektu technicznego.
Formularz ofeńowy.
Wykaz wykonanych/wykonywanych robot budowlanych.
Wykaz osÓb wraz z kwalifikacjamiwymaganymi do realizacjizamÓwienia
oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci.
\AĄkaz podwykonawcÓw.

oŚwiadczenie Wykonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamówienie.
lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy'
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Zakres rzeczowy:
Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego popŻez wykonanie
rektyfi kacj i w raz z wykon an iem robót towazyszących
w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej ,16.

ll. opis przedmiotu zamówienia.
1. Lokalizacja miejsca wykonania usługi: w budynku mieszkalnym, położonym w Bytomiu przy

2.

ul. Dalekiej 16.

Zakres robÓt do wykonania:
1) Wykonanie pionowej rektyfikacji wychylonej konstrukcji budynku mieszkalneg o przy zastosowaniu
siłown kÓw hyd rau licznych sterowanych kom puterowo lu b zespołowo,
2) Wykonanie robot pzygotowawczych izabezpieczających obiekt w czasie prostowania,
3) Wykonanie robÓt po rektyfikacyjnych poprzez uzupełnienie lub odtworzenie uszkodzonych
i

lll.

elementÓw konstrukcji,

4)

odtworzenie przyłączy mediow doprowadzonych do przedmiotowego budynku, odtworzenie
schodÓw piwnicznych, naprawa uszkodzonych tynkÓw, wykonanie izolacji pionowej murÓw
fundamentowych, niwelacja posadzek piwnic olaz wykonanie robot towarzyszących Ww.

5)

Wykonanie robot naprawczych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu gorniczego lokali
mieszkalnych i klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi dla zakresu ujętego
w załączonej dokumentacji.

naprawom.

Wymagane parametry techniczno_użytkowe.

- finansowy koniecznych do wykonania robÓt został określony
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez MPL Technology Katowice Sp. z o.o.,
na ktore wydane zostało stosowne pozwolenie na budowę na mocy Decyzji Prezydenta Miasta Bytomia
nr 18212019 z dnia 10.04.2019 r.
2. obowiązkiem Wykonawcy jest pełna realizacja zakresu robÓt w kolejnoŚci wskazanej planem BloZ
1. SzczegÓłowy zakres rzeczowo

obejmującym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aktualizację pomiaru wychylenia budynku.
Wykonanie robÓt przygotowawczych.
Rektyfikację budynku.

Sporządzenie operatu geodezyjnego.
Wykonanie robÓt wykończeniowych i towarzyszących po rektyfikacji'
Usunięcie uszkodzeń związanych z eksploatacją gorniczą lokali mieszkalnych i klatki schodowej.
3. oferta winna zawieraÓ całoŚciową kalkulację kosztow:
1) rektyfikacji budynku wrazz robotamitowarzyszącymi(roboty remontowe lokali mieszkalnych iklatki
schodowej),

2) potrącenie wańoŚci odzysku materiałÓw.
4. ofeńa winna określacwańości składnikow kalkulacyjnych przyjętych przez Wykonawcę do ustalenia
kosztÓw realizacji zadania tj.
1) Roboczogodzina netto/PlN
2) Koszty poŚrednie %
3) Zysk%
4) Roboczogodzina brutto/PLN
5) Koszt zakupu ,,M" o
5. Wokresie realizacji zadania \Ąfikonawca odpowiadać w zakresie warunkÓw BHP oraz organizacji placu
budowy przed słuzbami branŻowych organow kontrolnych.

6. Wykonawca będzie dysponował niezbędnym sprzętem do wykonania zakresu robot określonego
w dokumentacji projektowej.
7. Wykonawca zabezpieczy materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamÓwienia wraz z ich

8.

transpońem na plac budowy.
Wykonawca uzgodni z właŚcicielem mozliwośc poboru wody i energii potrzebnej do wykonania robot
oraz zorganizowania i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z wymogami BHP (w tym posiada
atestowane rusztowan ia).

9. \Ąffkonawca złoŻy deklarację o zachowaniu uwarunkowań planu BloZ (bezpieczeństwo i ochrona
zdrowia) stanowiącego integralną częŚĆ projektu będącego przedmiotem zamÓwienia.
Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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10. \Ałkonanie robÓt zanikających winno byc zgłoszone inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego.
11. Roboty prowadzone zgodnie zzaM,tierdzonym projektem budowlanym spełniaĆ będą wszystkió

12.

wymagania okreŚlone w załączonych uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami izasadamiwiedzy technicznej oraz W sposÓb zapewniający
bezpieczeństwo ludzi i mienia.
W trakcie prowadzenja robÓt na wszystkich jej etapach wykonawca zabezpieczy mozliwośĆbezpiecznego
kozystania
lokali mieszkalnych, obejŚÓ | dojazdow mieszkańcom uzytkownikom sąsiednióh
nieruchomoŚci oraz słuzbom intenruencyjnym.
Wykonawca prowadziĆ będzie urzędowy'dokument przebiegu robÓt budowlanych w formie dziennika
budowyzgodnie z ań. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz umieŚci tablicę informacyjną w widocznym

z

13.

i

miejscu.

lV. obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie

2.

3'
4.
5.
6.
7.
8.

9.

z

przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją
projektową, zweryfikowaną częściąkosztorysową, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami przy
uwzględnieniu wiedzy i techniki z danego zakresu umowy.
Wykonanie przed zawarciem umowy szczegołowego kosztorysu robÓt objętych zamÓwieniem na kwotę
rÓwną cenie uzyskanej w postępowaniu przetargowym w oparciu o wynegocjowane składniki
cenotwÓrcze.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania uwarunkowań wynikających z treŚci ań. 36 ust' 1 oraz art.
42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane
pozwolenia na budowę.

-

wyszczegolnionych w stosownych uzyskanych decyzjach

Roboty winny byc prowadzone pod kierownictwem i nadzorem osob posiadających Wymagane
przepisami kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zapewni właściweoznaczenie i zabezpieczenie rejonu robÓt oraz organizację placu budowy
w stanie wolnym od przeszkÓd komunikacyjnych w sposob zapewniający dostęp do budynku, w ktorym
prowadzone są roboty.
Zapewnienie we własnym zakresie obsługi geodezyjnej.
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyÓ swoich pracownikÓw od następstw nieszczęŚliwych
wypadkÓw (Śmierc, tnłałyuszczerbek na zdrowiu), jak rowniez dokonaÓ ubezpieczenia prowadzonych
robot.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoŚĆ odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osÓb trzecich za
szkody powstałe w związku z realizaĄą umowy z jego winy. Strony wyłączająw tym zakresie solidarną
odpowiedzialnoŚc Zamawiającego.

Roboty wykonywane będą przy uzyciu sprzętu, urządzeń i materiałow Wykonawcy o jakoŚci
odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym
w dokumentacji technicznej' Zabudowane przez Wykonawcę materiały winny odpowiadaÓ Wymogom

wyrobÓw dopuszczalnych do obrotu istosowania w budownictwie, okreŚlonym W ań.10 ustawie - Prawo
budowlane oraz w projekcie. Na uzyte materiały do wykonania przedmiotu umowy \A/ykonawca

zobowiązany jest posiadaÓ atesty i certyfikaty zgodnoŚci z Polskimi Normami.
10. Zabezpieczenie na własny koszt dotychczas wykonanych prac W przypadku odstąpienia od umowy lub
wstrzymania prac budowlanych.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki nieprzestrzegania przepisÓw lub
naruszenia stanu Środowiska.
12. w przypadku wykorzystania bez pisemnej zgody Zamawiającego rozwiązań chronionych patentem lub
Wzorem uzytkowym, wszelkie zobowiązania względem tworcow (chronionych z patentu) regulowane
będą przez \A/ykonawcę.
13' odzieŻ roboczą, odzieŻ ochronną, Środki ochrony indywidualnej oraz nazędzia pracy zapewnia
Wykonawca. Winne byc one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisamiw tym zakresie.

V.

1'
2.
3.
4.

obowiązkiZamawiającego.
obowiązkiem Zamawiającego jest wskazanie miejsca wykonywania robot budowlanych, przekazania
frontu robÓt, itp.

Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru budowlanego dla przedmiotowych robot
Zamawiający upowazniony jest do kontrolijakoŚciwykonania robÓt.
odbiory robÓt zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiający dokona w terminie 3
od daty ich zgłoszenia do odbioru.
.

dni roboczych

5. Zamawiający dokona kontroli rozliczeń budowy pod względem finansowym zgodnie
z dokumentacją kosztorysową.
6. Zamawiający winien dokonać końcowego odbioru robÓt nie poŹniej niŻ7 dni od zgłoszeniazakończenia
prac przez Wykonawcę.
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VI.

Warunki gwarancji.
\ń/ymagane waru

1)

2)
2.
J-

W

n

ki gwarancji

:

na wykonane roboty: co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru
robÓt'

na zastosowane materiały: wg warunkÓw producenta, jednak nie mniej niŻ 12
od daty odbioru końcowego.

przypadku wystąpienia wady/usterki gwarancyjnej, Wykonawca

miesięcy licząc

W terminie do 1o

roboczych przystąpi do jej usunięcia lub pokryje koszty związane z usunięciem wady/usterki.

Usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie realizaĄi zakresu umowy,

a

wynikających

\AĄlkonawcy, odbywa się na koszt \Ałkonawcy na podstawie oddzielnych protokołÓw.

WĘG

z

dni

winy

p. z o.o,

o0DzrĄŁ

cómranol
upr. bud. dr 422Bl1Z

kretarz Komisji Przeta rgowej
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:
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Załącznik Nr 1a do S|WZ

Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez wykonanie
re ktyf i kacj i w laz z wy ko n a n iem ro bót towa rzyszącyc h
w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej 16.

Przedmiar robÓt

i częśĆrysunkowa projektu technicznego dostępna w formacie PDF na stronie internetowej
iltps://dostawcy-wgolokoks.c*oiq.biz wrazze Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia
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FORMULARZ OFERTOWY
M

iejscowoŚc

D

Dane Wykonawcy

Wykonawca

a w przypadku oferty

wspóInej Pełnomocnik

ata

Wykonawca składający ofertę
wspólną _ członek

Pełna nazwa Wykonawcy/
WykonawcÓw
składających ofertę
wspo ln ą

Siedziba Wykonawcy
(adres):

Wojewodztwo
Gmina
Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
WłaściwyUrząd Skarbowy
(nazwa

i

adres)

Status przedsiębiorcy
(M ikro p rzed s ię b iorca/
Mały przedsiębiorca/
Sredn i przedsiębiorca/
DuŻy przedsiębiorca)
lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu

Do: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.
ul' Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

KWK Bobrek - Piekary

W

związku

z

ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego

nieograniczonego pn.:

W

przetargu

Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji
wlazz wykonaniem robót towarzyszących w budynku mieszkalnym położonym
w Bytomiu przy ul. Dalekiej {6.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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Nr sprawy PRZZ|2426

WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o. o.

ofgryjgmy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z Wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego

w SIWZ w cenie:

Cena netto
w PLN

Wyszczególnienie

Lp

Stawka VAT
w o/,

Cena brutto
w PLN

U sunięcie szkÓd spowodowanych ruchem zakładu

1

gorn iczego poprzez wykonan ie rektyfikacj i wraz
z wykonaniem robÓt towarzyszących w budynku

mieszkalnym połozonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej

2

'16

odzysk materiałÓw [wartośĆ obnizająca]
Razem

wyliczonej po następujących stawkach

Rg netto [PLNI

Ko do R+S l%l

Z do R+S+Ko [%l

Rg brutto [PLN]

Kz do M [%l

Ceny pracy sprzętu oraz pozostałych materiałÓw niezbędnych do realizacji prac będących przedmiotem
niniejszego postępowania nie Wyzsze od średnich cen publikowanych przez,,Sekocenbud'' zakwarlał
poprzedzający wykonan ie robot.

Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspÓlnie oświadczam, że:

1) podałem cenę ofertową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zamÓwienia'
2) akge-pt9ję termin płatnościWynoszący do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do
]

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całoŚii tuo
w częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia
w całoŚci lub częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzon ego przez WEGLoKoKs

3

4
5

6)
7)

8)

KRAJ Sp. z o.o. \AĄtklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat,
oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻen, a w szczegÓlnoŚci warunki realizacji zamÓwienia opisane
w Załączniku nr 1 do slWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla \ĄĄlkonawcÓw, zamieszczoną na stronie www.weglokokskrai.pl
oraz Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy
z ww. lnstrukcją,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.

Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspÓlnie oświadczam, że:
posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia.

2

1)
2)
3)

3

Działając w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
(z wyjątkiem przypadkÓw, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
organu),

1)

2)

nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem Wykonawcy, ktory po ogłoszeniu
upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk

Ctł

li

kwidację majątku

u

padłego).

ló

PRZZ|2426

Nr
4

DziałĄąc w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw

tr

Er
*

5

KS KRAJ S

czynnym podatnikiem podatku

zo.o

występujących wspÓlnie oświadczam, że jestem:*

od

towarÓw

i

.*.r"i".v. p;J"i;;ki.; 0"0",1",'15ffi:i:#i ::il[

usług o numerze

o"wvstawiania faktur'

ideniyfikacyjnym

NIP:

zaznaczyć właściwąopcję

oŚwiadczam, Że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni'
Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w
Nazwa nr

dokumentu:

pkt.

.'

SIWZ:

nr strony w ofercie:

1

2
3

4

(pieczęć i podpisy osoby/osob upoważnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKS KRAJ sp.zo.o
Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

w okresle ostatnich plęciu lat przed upływem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia
Lp.

Przedmiot zamówienia

Wańość

Data

zamówienia
brutto zł
(w okresie

ostatnich pięciu
lat przed
upływem terminu
składania ofeń)

wykonania

(należy podac:
ddimm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do

Pełna nazwa

odbiorcy robót

dd/mm/rrrr)

Podmiot wykonujący
zamówienie*

(w przypadku

korzystania przez
Wykonawcę
z jego potencjału)

Nr strony

w ofercie
zawierającej
dokument
potwierdzający
naleŹyte

wykonanie
roboty

bu

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieć jego odbior.
Do wykazu naleŻy dołączyćdokumenty potwierdzaiace. że te roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

_
-

* W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający
ofertę

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reatizacji
zamÓwienia, w szczegÓlności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotow

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania

zamÓwienia

z

nich przy wykonaniu

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o. o.
Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ osoB , KToRYMI DYsPoNUJE/DYSPoNoWAC BĘDZIE WYKoNAWCA Do REALlzAcJl
PRzEDMtoTU zAMoWlENlA l KToRE BĘDĄ UczEsTNlczYć W WYKoNYWANIU zAMoWlENlA
lnformac,je Wyrkonawcy na
potwierdzenie s pełn ien ia

Lp

Wymagan ia Zarnawiającego
w zakresie. ilościos:ób

o wymaganych uprawnieniach

/ kwalifikacjach

2

1

co najmniej 1 osoba posiadająca:

warunku udziału w
:postępowaniu
Nr dokurnentu
potwierdzającego
lmię
posiadane
inazwisko
uprawnienia/
kwalifikacie
3
4

Podmiot

tldostepnia1'ący

zasoby
w przypadku
korzystania
z nicll przez

Wykonawcę*
5

Nr strony

w ofercie
zawierająeej
dokument

potwierdzający

wyrnagane
u,prawnien:ia
,6

uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane
(j.t. Dz.

1

U.2020 poz.

1333)

w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (nr/rok
wydan ialorgan wydający) wraz
z przynaleŻnością do okręgowej
lzby l nżynierów Budownictwa

Uwaga!

*)

do wykazu naleŻy dołączyc kopie poŚwiadczone przez Wykonawcę za zgodnoŚc z oryginałem
dokumentow potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe/doŚwiadczenie/wyksżtałcenie.

W przypadku, gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w dyspozycji innego
podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodniÓ Zamawiającemu, iŻ będżie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, w szczegÓtnoŚci dołączając w tym celu do
oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

(pieczęć i podpis/y osoby/osob upowaŻnionych
d o re prez e ntow a n i a Wy ko n awcy)

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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Załącznik Nr 5 do S|WZ
DATA

OSWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy,ze posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. przekraczające wysokoŚó Wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych

w przetargu pn.

przetarg nr:

...

.

przewidywana data otwarcia ofeń
wysokoŚÓ

Wymaganego wadium

:

Wvżei wvmienione wierzvtelnoścl wvnikaia z:

.....
faktury nr ... ...
faktury nr .., ...
faktury nr ... ..
faktury nr

.

z
z
z
z

dnia
dnia
dnia
dnia

wymagalnoŚci . wańośÓ
data wymagalności . wańośÓ
data wymagalności . wańośÓ
data wymagalnoŚci . wańośĆ
data

WARToŚc RAZEM:
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających

z ww. faktur VAT do kwoty

$łownie: (-) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego
w postępowaniu pn.: [-]. oświadczamy, że zaliczenie wienytetności na poczet wadium
uważamy za spełnienie przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. świadczenia pieniężnego

I-]

wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty

[-]

dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za

opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w $ 19 Regulaminu udzielania zamówień

z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęc i podpis osoby/osób upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLoKoKS KRAJ Sp. z o'o.)

Sekretarz Kom isji
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Nr

PRZZ|2426

LOKOKS KRAJ S

zo.o.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

VVYKAZ PODWYKONAWCOW-

"

Wypełniają Wykonawcy, ktÓrzy przewidują korzystanie z usług podwykonawcÓw w trakcie świadczenia
zobowiązań wynikających z poszczegÓlnych zleceń wykonawczych w ramach umowy ramowej.

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
d o re p re z e

q

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKs KRAJ sp.zo.o

Nr sprawy PRZZ|2426

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Miejscowośc

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

osWtADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UB|EGAJĄGEGo
sIĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

Wypełnia każdy z WykonawcÓw wspolnie składających ofertę

q

Sekretarz Komisji Przetargowej

:

Gabriela Lonczyk
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Nr sprawy PRZZ|2426

Załącznik Nr 8 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
$ 1. Podstawa zawarcia Umowv

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

z postępowania o udzielenie zamÓwienia potwierdzający wynik z postępowania
o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego pn. Usunięcie szkod
spowodowanych ruchem zakładu gÓrniczego poprzez wykonanie rektyfikacji wraz z wykonaniem robÓt
towazyszących w budynku mieszkalnym połozonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej 16, (nr Sprawy
PRZZ|2426).
2' Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia (SlWZ).
3. ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.
1. Protokół końcowy

g 2. Przedmiot Umowv

1. Przedmiotem Umowy jest usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez
wykonanie rektyfikacji wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku mieszkalnym
położonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej 16 na warunkach określonych w nn. Umowie.

2. Wykonawca oŚwiadcza, ze przedmiot Umowy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr

1.

3. \A|konawca oŚwiadcza, ze przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich.
4' W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez pzedmiot
zamÓwienia, Wykonawca poniesie (zwrÓci Zamawia1ącemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osob trzecich' ktorych prawa zostały
naruszone.

$ 3. Cena

iwarunki płatności

netto

WańoŚc Umowy wynosi/nie przekroczy kwoty
.zł, (słownie:... '., ... ... w tym:
a) rektyfikacja budynku wrazz robotami towarzyszącymi (roboty remontowe lokali mieszkalnych
i klatki

b) odzysk

2

J

schodowej)
materiałÓw

'

'.

'.. zł'

... '.. zł.

VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
Nalezności za wykonane roboty obliczane będą według ponizszych składnikÓw kalkulacyjnych:
a) roboczogodzina (netto) ... ' ' ' zł
Stawka

4

b) kosztypośrednie ''''''%
c) zysk
...... o/0,
d) roboczogodzina brutto .'.''' zł
e) koszty zakupu ,,M" .., ... %.
Jezeli w toku realizacji robÓt wystąpi koniecznoŚc wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
(potwierdzonych protokołem koniecznoŚci), ktore nie zostały ujęte w przedmiarze robot, Wykonawca
zobowiązany jest wykonaÓ te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiającego. Wańośćrobot
dodatkowych lub zamiennych zostanie okreŚlona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, w oparciu o składniki

Ę

W przypadku, kiedy zrealizowana wartoŚĆ Umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańoŚci Umowy,

kalkulacyjne ujęte w Umowie.

6

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częściUmowy'
Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług/robÓt będzie sporządzony przez

7

usługę/robotę.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

B

9.

Zamawiającego/Wykonawcę ProtokÓł odbioru wykonanej usługi/roboty podpisany W imieniu
Zamawiającego przez osoby odpowiedzialne za nadzor i realizację Umowy. Protokoł musi byĆ podpisany
nie pÓŹniej niz w pienłszym dniu roboczym miesiąca następnego po miesiącu, w ktÓrym wykonano
Dopuszcza się fakturowanie częŚciowe dla poszczegÓlnych etapÓw robot, poprzedzone protokołem

odbioru.

WartoŚc Umowy netto.zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie
przysługuje Żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
10. W przypadku, gdy
realizacją zamÓwienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane
z formalnościami celnymi izapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
11. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiaĆ będzie Zamawiającemu - w terminie
wynikającym z własciwych przepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie

z

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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12'
'13.
'14.

15.

16.

17.

WĘGLoKoKS KRAJ s p.zo.o.

zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego \AĄkonawcę do wystawienia faktury zgodnie
z zapisami Umowy.
Faktura niespełniająca Wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
\Alkonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposob
rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a takŹe w sposob zgodny z naźewnictwem
stosowanym w Polskiej KlasyfikacjiWyrobow i Usług (PKW|U).
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotow,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚÓ wobec
Zamawiającego za realizację przedmiotu Umowy.
W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak i zobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj....
konsorcjum z tytułu realizacji Umowy odbywaĆ się będą w ramach ich wewnętrznycn uzgóanień, bez
udziału Zamawlającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz' tidera konsorcjum
wyczerpuje roszczenia pozostałych członkow konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzónia
za realizację przedmiotu Umowy.
Fakturę naleŻy wystawic na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ 9p. z o. o.,41-940 Piekary Śląskie, u!. Gen. Jezego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek_Piekary, Ruch Bobrek
.
i przesłaÓ na powyżSzy adres.

W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaÓ na adres wskazany w porozumieniu.

1B. Wykonawca jestzobowiązany do dołączenia dowystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa
w ust' 7, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.

'l9. Faktury muszą byĆ wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer Umowy, pod

ktÓrym

Umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez zańawia;ącegb'
20. .Wszelkie płatnościdokonywane będą przeleweń na rachunek rozlicźeniowy wskazani' piz.e,
\A/ykonawcę na fakturze.

21. Termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp z o o wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienió w całoŚci '|ub części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚói lub w ózęści np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzon ego
wzez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.'
22. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat
23' Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet
należnościgłÓwnej wskazanej w tytule przelewu (art. 451- s 1 Kc nie stosuje sięj.
24' Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wśkazywany kazdorazówo tylko iwyłącznie na
fakturach.

25' Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany Umowy ijest mozliwa tylko iwyłącznie poprzezzłoŻente zamawia;'ąóeńu
faktury korygującej.

26. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z Umowy (naleznoŚc głÓwna, naleznoŚĆ uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegolności zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającógo pod
rygorem
niewaŻności.

27. Wykonawca zobow.iązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wienytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węgtokoks Kraj Sp' z o.o.".
28. Zapłala faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych-od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnoŚci faktury pibrwotnej.
29. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajeńnych wierźytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą-doręczenia oŚwiadcźenid pizez
Zamawiającego o potrąceni u.
30. Strony.ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
31. Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizować płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,Żw. split payment.

32. \A/ykonawca oŚwiadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktÓrego lgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' - Prawo bankońe (Dz. U. z2019 r'
poz.2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
33. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jeśtuprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnial997 r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. 22019 poz. 900 zezm.).
34. Zamawiający oŚwiadcza, Żejest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 oo0 48 65'
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35. \Ąfukonawca oświadcza, Że'.
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
2) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.
36. Jeżeli ktorakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
37. Zamawiający oŚwiadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienrvszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
38. \Ą/ykonawca oŚwiadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
39' W przypadku zmiany właściwychurzędow skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania żmiany' '
40' Zamawiający oświadcza,Żeposiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca
2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.
41. \Ą/ykonawca oŚwiadcza, Że posiada
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia
B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych.
42. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaĆ drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktorym mowa
w ust. 40 i41 powyzej.

status

$ 4. Termin realizacii Umowv

wynosi:

'l. okres

realizacjizamÓwienia
...miesięcy od daty przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastąpido...''........ dniod dnia zawarcia umowy.
Wykonawcy, ktorzy złoŻyli ofertę wspÓlną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej Umowy

2

3.

Qeżeli dotyczy).

$ 5. Zakres rzeczowv przedmiotowei umowv oraz obowiązkistron
1. Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla załącznik nr 1 do lstotn/ctl postanowień, ktÓre zostaną
wprowadzone do Umowy.

$ 6. Nadzór l koordvnacia

Ze strony Zamawiającego osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

'u :

umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanejuslugi wynikającychzniniejszej Umowy

2' Ze

: ::: l3l

:

strony Wykonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej uslugi wynikających z niniejszej Umowy

tu'"'
3.

tel' "

tel. ..,

.

Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizację Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony
Umowy.

1.
2.
3.
4.
5'
6.

$ 7. Podwvkonawstwo (jeżeli dotyczy)
\Alkonawca będzie wykonywał przedmiot zamowienia osobiście/za pośrednictwem podwykonawcy*
(niepotrzebne skreślic)'
\A!konawca będzie osobiściewykonywał przedmiot zamÓwienia, z wyłączeniem zakresu:
1) .....
ktory zostanie wykonany przez podwykonawcę:
(dalej jako:,,podwykonawca")
Zadziałania podwykonawcÓwWykonawcaodpowiada jak zadziałaniawłasne. Postanowieniadotyczące
obowiązkÓw związanych z pracownikami lub osobamiwystępującymi po stronie Wykonawcy stosuje śię
do pracownikow/ osÓb występujących u Podwykonawcy.
Wykonawca przedstawia ZamawiĄącemu do akceptacji projekt umowy z Podwykon awcą. Zamawiający
moŻe zgłosic uwagi do umowy z Podwykonawcą W terminie 7 dni od jej przedstawienia.
Wykonawca obowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres Podwykonawcy,
zakres prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentÓw, Świadectw uprawnień, .jezeii taxie są
Wymagane przy realizacji zamÓwienia, na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem
Podwykonawcy do prac.
Zamawiający moze nie wyrazic zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych
Umową, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu piac,
w szczególności jezeli Zamawiający poweŹmie wiadomoŚc iŻ:
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a) Podwykonawca

nie wykonał lub nienaleŻycie wykonał zobowiązania na rzeczZamawiającego lub innego
podmiotu prowadzącego działalnoŚc w sektorze gornictwa,

b) Podwykonawca znajduje się W sytuacji finansowej niegwarantującej nalezytego wykonania
powiezonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje
zobowiązań publicznych lub zobowiązan na rzecz innych podmiotow),

c) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu gÓrniczego lub spowodowania
zagroŻenia dla ruchu zakładu gÓrniczego.

'
B.

Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy

7

|amawiającego

i

z

dalszym Podwykonawcą jest Wymagana zgoda

Wykonawcy' Przepisy ust. 2 - 6 w tym przypadku stosuje się odpowiódnio.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą

i

Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań.

Wykonawca zobowiązany jest dokonywac terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami.

$ 8. Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez
jedną ze stron' po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terńinu do wyńonania
Umowy, druga strona W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, oęozie uprawńiona do
odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)' Jezeli świadczenia stron sąpodzielne, a jedna ze stron

1.

co do częściŚwiadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy
przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albó do całej reszty nie
spełnionego świadczenia. Strona ta moŻe takze odstąpic od całoŚci, jezeLiwykonanie częściowó nie
miałoby dla niej znaczenia ze względu na właŚciwość zobowiązania albo ze względu na zamieizony
Wzez
nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy eX nunc (od
teraz)w przypadku utraty przez \AĄkonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościiub
czynności objętej przedmiotem zamÓwienia' jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznościach.
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz 90 dni, określonego W odrębnym
oświadczeniu, w przypadku
a) zmian w strukturze organizacyjne1Zamawiającego, skutkującej tym, ze Świadczenie objęte Umową nie
moze byÓ zrealizowane
b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie \AĄlkonawcy,
przy czymza:
niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całościlub w częŚci;
nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny ze
'
sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacjizamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
dopuszcza się zwłoki tylko

2'
3.

:

-

4,

1.

Postanowienia ust. 1kodeksu cywilnego.

4 nie wyłączają mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie pzepisÓw
$ 9. Karv umowne

'1)

Zamawiający moze naliczyć Wykonawcy kary umowne:

Za odqtapienie od Umowy pzez jedną ze stron

w wysokości 10% wańoŚci netto niezrealizowanejczęŚci

2) ZakaŻdy

z

przyczyn lezących po stronie \Ą/ykonawcy

Umowy,

rozpoczęty dzień opoznienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokościO,2%o wańoŚci

netto niezrealizowanej w terminie częściUmowy,

3) Za opożnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kazdy dzień opoŹnienia - w wysokosci O,2 o/o

2.
3.

wartoŚci netto przedmiotu Umowy.

\Ałkonawca może naliczyĆZamawiającemu karę umowną za odstapienie od Umowy przez jednąze
stron z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokości10% wańoŚci netto niezrealizowanej
częściUmowy' co nie dotyczy przypadkow okreŚlonych W s 8 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 4 pkt a).
Zamawiającv moze na zasadach ogÓlnych dochodziÓ odszkodowa nia przewyŻszającego wysokoŚĆ kar
umownych.

4. W przypadku koniecznoŚci zlecenia pzez Zamawiającego usług objętych Umową innemu
w wyniku:
'1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamÓwionych

2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy

\A/ykonawcy

usług,

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej rÓŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamowionej
przezZamawiającego u innego \Ań7konawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Umowy'
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$ 10' Nadzór wvnikaiącv z zazadzania środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrżegania przepisÓw

w zakresie ochrony środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla Wykonawcow obowiązującej w
KRAJ Sp. z o. o., zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj,pl w Profilu t'tabydcy.

prawnych

węol-orors

$ 11. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻelijej

1.
2'

real izację u n iemozl iwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobieó ani

przeciwdzia łaĆ pzy zachowan u nalezytej staran ności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskiŹywiołowe np. poŻar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu,

3.

i

4.
5.

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznośćsiły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnvania przeszkody.
$ 12. Ochrona danvch osobowvch
zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkÓw
ochrony danych osobowych przetv,tarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami
prawa a W szczegÓlnoŚci z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04'2016 r. w sprawie ochrony osÓb
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46iWE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny or9an doradczy zajmujący Się ochroną danych osobowych dotyczących
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Strony oświadczają,ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli
Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne
u powazn ien ia u prawn iające do przetwazan ia danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, ze dane osobowe ich przedstawicie|i uzyskane W związku z realizacją
Um9wy, zostaną wykozystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest lo
niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadająćy terminowi
przedawnienia roszczeń Stron Umowy'

1. Strony

2.
3.
4.

$ 13. Pzetwarzanie danvch osobowvch

Zgodnie z ar1'. 13 ust'1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzańiem danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający inforńuje,

iŻ''

1.

2.
3.
4.

KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
(41-940) przy ul. gen.-J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 00o,oo złotych, będącą poditnikiem od
towarÓw i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN 270034633,
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS

w Piekarach Śląskich

Administratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
Przetwarzanie przekazanych pzez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyÓ reprezentantow
Wykonawcy, właścicielilu b pracownikow'
Dane \Afukonawcy są rÓwniez przeMarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na
Administratora,

5.
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6.

7.
B.

Administratorze ob.owiązku prawnego wynikającego w szczegolnoŚci z ustawy o podatku dochodowym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄąpowyzszych
celÓw. Administrator moze udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świao'cząiym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym,z ktorymi
Administrator zawarł Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zarrósie niezbędńym
do wykonania pzez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pńchowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o., adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32
718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 0o-193 Waiszawa, ul. Stawki 2, gdy
uzna, iŻ przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.
10. Wykonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (ZamawiĄącego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące oziałańbse gospoóarczą, ktÓró
zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe zawańe są w składanej oferóie lub
jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwieńia, o:
) fakcie przekazania danych osobowych Ad m in istratorowi (Zamawiającemu )

9.

'1
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art, 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktÓrych mowa w ust. 10, pzekazując im treŚc
klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykohiwcę jako
ŻrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiaią'.vl _
(jeżeli dotyczy).

11. Zgodnie

1.

$ 14. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, definiowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkuiencji, uóostępńlbńycn
wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykozystywania ich w jakimko|wiek
innym celu niz okreŚlony w niniejszej umowie, a takŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich pzez Strony w innym celu-niz pzedmiót
umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bąóz wynikiem

pzetw arzania n a pod stawi e n n ej szej u mowy są włas n oŚc ią Zamawiające g o'
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumientÓw i infoimacji
pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez
wyraznej zgody Zamawiającego nie mogą byÓ przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiet<
osoby, za ktore Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚĆ, poza zakresem niniejśzej Umowy
przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnieznana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca może w razie potrzeby dzieliÓ się informacjamizwiązanymizrealizacją niniejszej Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej Umowy, zastzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcow;
2) Ękonawca moŻe ujawniaĆ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

2.

i

i

3'

4.

5,

z

Sekretarz Kom isji Przetargowej

}ł',l

28
:

Ga bri

ela Lonczyk

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

Nr sprawy PRZZ|2426

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane do
zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się,
wszelkie dane
informacje uzyskane
związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną
ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części,ani w całości,o ile nie wynika to z innyclr
postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie słuzy do jej realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych Środkow technicznych i organizacyjnych
-irżed
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpiecziiąc je
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W pzypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

6

Że

7
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o

i

W

s 15. Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywa nia Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.22019 r. poz.742).

r

g 16. Zasadv etvk!
Strony nie mogą naruszać powzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisow
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolności do zachowań, ktÓre
mogą prowadzic do:

1) popełnienia przestępstw okreŚlonych W art. 16 ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2oo2
o odpowiedzialnościpodmiotÓwzbiorowych zaczyny zabronione pod grozbą kary (j.t. Dz. U. z2O19r.,
poz.628),
2) popełnienia czynówwskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).
Strony winny zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
izobowiązują się, Że nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji;jak rÓwniez-nió zgadzaii
się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub pzedstawicielowl drugiej Strony w żwiązku
z zamówieniem lub Umową.

2

1

g 17. Badania kontrolne (audvt)
trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaŻnionych przedstawicieli. \Ąkonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w termin-ie

. W

i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyĆ w szczegÓiności:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umówy z zapisami umownymi
2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

-

3) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących

oraz

4) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących

oraz wewnętrznych

Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,

wewnętrznych

uregulowań
uregulowań

ZamawiĄącego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez \ĄĄlkonawcę Wymaganych dopuszczeń'
2
Czas trurania audytu moze wynieśÓ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
3
llośĆaudytow w trakcie tnłania Umowy nie moze przekroczyÓ 2 na rok kalendarzowy obowiązywania
Umowy.

4

Zasady ustalen ia termi n u p rzeprowadzen ia audytu

1) Zamawia1ący powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwypzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierać'.

-

:

wskazanie zakresu audytu,
proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
inne informacje (np. miejsce audytu);

3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieśćuzasadnione
uwagido otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyzej
terminie jest jednozn aczne z zaakceptowaniem przez \AĄkonawcę planowanego audytu;

4) w pzypadku wniesienia pzez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od

-

q

otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
uwzględnienie ich albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
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5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:

'

Wykonawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienla - obowiązuje termin
zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzglęónieniem
uwag wniesionych przez Wykonawcę;
Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wÓwczas termin
wstępnie Wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciul przeprowadzeniulzakończeniu audytu z przyczyn
|ezących po stronie \Alykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umoŻliwienia rozpoózęćia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym tórminie nie dłuzszym niz 5 dni roboczych.
Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownejw wysokosci 0,i %
łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym niemożliwe było

-

z

rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu
przyczyn lezących po stronie \Ą/ykonawóy.
W pzypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z pŻyczyn lezących po stronie

5

6
7

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez ufrzedniego wezwania,
o ktÓrym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opÓznienia w-rozpoczęciu/
przeprowadzeniul zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, przekraczĄącego
łącznie 7 dni roboczychZamawiający moze odstąpic od umowy w terminie 45 dni-kalenoarzowyórl óo
wystąpienia ww' opoznienia. Skutek złozonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyśzłoŚc.
Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązańy-do zaprźestania
wykonywania dostaw albo robÓt budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego_sporządzenia przy
udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencjiwykonanych prac W celu rozliczónia wykońanej częŚći
lmowy Wykonawca otzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dóstawy.
odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanój częsci umowy,
w szczegÓlności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odóbrańe dostawy/
roboty budowlane/ usługi. odstąpienie od umowy nie wyłącza rÓwniez obowiązku zapłaty kar umownyih
naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonane.1 częsci
umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu. Przedstawiciel \Ąlkonawcy
zostanie kazdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚć, czynnoŚci
te nie będą powtarzane.
Cena określonaW umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zatwierdzone przez Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. zostaną
przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnoŚĆ realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą
byĆ podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
$ 18. Zabezpieczenie należvteqo wvkonania umowv
Wykonawca wniÓsł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wwysokoŚci2%ceny brutto uzyskanejwtoku postępowania, tj. wkwocie ...''.'.zł(słownie: )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostało wniesione w jednej z form, wskazanych w SlWZ'

W trakcie realizaĄi Umowy \A/ykonawca moze dokonaĆ zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, wskazanych w SIWZ.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodą ZamawiĄącego, z zachowaniem ciągłoŚci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoŚci.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamÓwienia i uznania przez
Zamawiającego za nalezycie wykonan e.
Zamawiającv pozostawi 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
zawady.
Zwrot kwoty pozostawionejnazabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zawady nastąpi nie pÓzniejniŹ
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi zawady'
osoby odpowiedzialne za uznanie nalezytego wykonania zamÓwienia i zwrot zabezpieczenia okreŚlono
w $ 6 pkt.

1.

$ 19. Postanowienia końcowe

Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznością bezpośredniego
zwrocenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takŻe wszystkich czynności

związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
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z

2.

3.
!5.
6.

zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę

pełniącej nadzor nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

z

powiadomieniem osoby

Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od
reąlizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie próiow-nirow
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz
ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktÓre na
podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi pzez pracodawcę zwolnienia
od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego
wiedzy o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie'
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąÓ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygaĆ polubownie W drodze negocjacji bezpoŚrednich. W przypadku braku moŻliwoŚci
polubownego spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplazach, po jednym egzemplarzu dla kazdejze
Stron.

Załączniki

Załączniknr 1

q

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

-

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (zgodny zZałącznikiem nr 1 do SIWZ)
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